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POVZETEK RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 

 
 

V Sloveniji živi več kot 22.000 rastlinskih in živalskih vrst, med njimi je več kot 500 vrst čebel.  
V projektni nalogi predstavljamo življenje čebele v naravi, njen pomen za ohranjanje 
človeške vrste, naštevamo vrste medu in druge čebelje proizvode.  Ob tem ugotavljamo, 
katere rastline so najbolj medovite. V nalogi smo opisale delo čebelarja. 
Zbrale smo tudi recepte za jedi in pijače z medom. 
Na stojnici bomo predstavile našo turistično ponudbo (različne vrste medu in druge čebelje 
proizvode, uporabo medu v prehrani in zdravljenju različnih bolezni) 
Predstavile bomo tudi svoj  plakat, prospekt in spominek. Stojnico bomo opremile s 
panjskimi končnicami. 
Čebelarstvo ima v Šenčurju bogato tradicijo, pa tudi danes se s to dejavnostjo ukvarja več 
čebelarjev. Poleg tega je v občini uspešno podjetje, ki prodaja čebelarsko opremo. 
 Zato smo se odločile, da predstavimo organizacijo in izvedbo čebeljega sejma. 
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UVOD 
 
 
Ko bo umrla zadnja čebela, 
Človeštvo ne bo živelo več kot štiri leta. 
Ko ni več čebel, ni več  opraševanja, ni več rastlin, 
ni več živali, ni  več ljudi. 
 
                                                                        Albert Einstein 
 

 
 

 

V Sloveniji živi več kot 22.000 vrst različnih živalskih in rastlinskih organizmov. 
Velike zasluge za to imajo tudi čebele, ki jih pri nas živi okrog 550 različnih vrst.  
Naš domači kraj leži na ravnini, pod grebeni Kamniško – Savinjskih Alp.  Te so izhodišče za 
planinske pohode na Storžič, Kočno, Grintovec in Krvavec. Veliko možnosti imamo za prijetne 
sprehode po travnikih in gozdovih, kjer nabiramo cvetje, zdravilne rastline in gozdne sadeže.  
Cvetlice na naših poljih in gozdovih, cvetoča ajda, pa tudi dišavnice kot so rožmarin, materina 
dušica, sivka, meta, žajbelj, šetraj so medovite rastline. 
Te so še kako pomembne pri pridelavi hrane. Naši kmetje vsako leto z ljubeznijo sejejo 
pšenico, koruzo in sadijo krompir. Brez opraševalcev, predvsem čebel bi bil pridelek zelo 
slab. 
Čebele nas spremljajo skozi vse življenje. V mladosti nam predstavljajo simbol pridnosti, 
varčnosti, skrbi za druge, ko pa odrastemo občudujemo njihovo učinkovitost in 
gospodarnost. 
Čebele so najboljše zdravilo za stres in težave, ki jih doživljamo zaradi hitrega življenjskega 
tempa. 
Čebelarsko društvo v Šenčurju ima že dolgo tradicijo, saj je bilo ustanovljeno leta 1902.  
Društvo ima 17 članov, ki imajo skupno 300 panjev.  
  
Čebelarji se med letom  obiskovalcem predstavijo na Štefanovanjem 26. decembra, Jurjevem 
sejmu v aprilu, na pustni povorki, aktivno pa sodelujejo tudi na Festivalu krompirja in v 
druženju treh generacij pred našo šolo. 
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Čebelarsko društvo je ob šoli postavilo čebelnjak, ki bo in že služi vzgoji novih čebelarjev in 
širjenju znanja o čebelarstvu med ljudmi. 
Na šoli imamo čebelarski krožek, ki ga že več let uspešno vodi gospod Vili Kavčnik. Pod 
njegovim mentorstvom so bodoči čebelarji dosegali vidne uspehe na tekmovanjih v Sloveniji. 
 
Turizem smo ljudje, je geslo, ki ga poznamo vsi Slovenci. V zadnjem času se vedno bolj 
pojavljajo ideje o čebelarskem turizmu. Čebelarjenje ima na Slovenskem zelo dolgo tradicijo. 
 Zaradi hitrega življenskega tempa se je pojavila potreba po več krajših oddihih in potovanjih. 
Ta naj bi turiste vodile v  neokrnjeno naravo in tja, kjer odgovorno ravnajo z naravnim 
okoljem. Slovenija je majhna in varna država, kar je danes še kako pomembno. Poleg tega je 
lahko dostopna, zelena in čista in premore bogato naravno in kulturno dediščino. To pa je 
tudi idealna osnova za razvoj čebelarskega turizma. 
 
Slovenija je dežela odličnih čebelarjev, gojenje čebel pa ni samo pridobivanje medu, pač pa 
tudi način življenja. Turistom in drugim obiskovalcem bi lahko predstavili skrivnostno 
življenje čebel, čebelje pridelke in njihovo možnost uporabe v zdravljenju različnih bolezni in 
kulinariki, obiskovalcem pa predstavili tudi življenje čebelarjev.  
 

 
 
 
Fotografija številka 1: otvoritev čebelnjaka pri Osnovni šoli Šenčur 
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TURISTIČNI MOTIV 
 
 
Čebele že 150 milijonov let skrbijo za preskrbo svetovnega prebivalstva s hrano. V projektni 
nalogi  bomo ugotavljale, na katerih rastlinah, ki rastejo na travnikih, gozdovih in poljih 
čebele nabirajo medičino. Opisale bomo delo čebelarja in delovni proces od nabiranja 
medičine do medu. Naštele bomo čebelje proizvode in ugotovile, kakšen je pomen medu za 
človekovo prehrano. Predstavile bomo nekaj receptov za jedi, kjer je ena od sestavin med. 
Obiskale bomo znanega šenčurskega čebelarja. Razložile bomo, kako bi razvijale in 
promovirale čebelarski turizem v Šenčurju in razvile idejo o organizaciji čebelarskega semnja. 
 
 
 
 
 
 
 
ČEBELICA MAJA IN MEDVED MIHA 
 
 
V gozdu ob reki Kokri je med drevesi prebivala čebelica Maja. Bila je zelo pridna čebelica, ki 
je vedno pomagala drugim. Živela je v velikem panju z ostalimi čebelami. Tam so pridno 
pridelovale med in skupaj živele v miru. 
Nekega dne, ko se je Maja vrnila v panj, je slišala strašno novico. Vse čebele so govorile o 
njej. Medved Miha je namreč zbolel.  Kuhala ga je vročina, kašljal pa je tako, da se je 
kašljanje slišalo še po vsem gozdu. Vse čebele so se tej novice smejale, saj medveda niso 
marale. Ta jim je ukradel med, za katerega so garale celo poletje in ga pojedel. Čebele so 
mislile, da si bolezen zasluži, vendar je Maja vedela, da temu ni tako. 
Ko se je naslednji dan zbudila, je sklenila, da bo odletela do brloga medveda Miha in se mu 
opravičila v imenu vseh čebel, ki so ga izključile iz kroga prijateljstev. Da bi opravičilo sprejel, 
mu je za darilo odnesla majhen sodček medu. 
Ko je prispela v njegov brlog, je videla, kako sam otožno leži na listju.”Živijo”! je rekla in 
odletela bliže bolnemu medvedu. Miha je nekaj zamomljal, a ga Maja žal ni razumela. 
“Slišala sem, da si zbolel, zato sem te prišla pozdravit. Prinesla sem ti tudi nekaj medu, da se 
boš bolje počutil.” Medved jo je pogledal in se ji prijazno nasmehnil. Maja mu je v naročje 
položila sodček medu. Medved je pojedel ves med, se zahvalil in zaspal.  
Naslednji dan so se po panju razširile novice, da je medved ozdravel. Maja je bila novice 
vesela in sklenila, da bo v primeru bolezni pomagala vsakemu.  
 
 
 
 
 
 
 



  

7 
 

 
 
PREGOVORI O ČEBELAH 
 
 

 Sladek je kot med. 
 

 Spredaj z medom maže, zadaj fige kaže. 
 

 Na jeziku med, v srcu led. 
 

 Z žlico medu več ujameš muh kakor s polnim sodom kisa. 
 

 Dokler lipa cveti, ji ne manjka čebel. 
 

 Če dobi strd čebela, kmet dobro zrno pridela. 
 

 Ne mogle imeti medu bi čebele, če žela strupenega ne bi imele. 
 

 Kar so pri čebelah piki, so pri ljudeh jeziki. 
 

 Čas ko ajda zadiši, čebelarjem up zbudi.  Kadar pa je ajde konec, je največkrat – 
prazen lonec. 

 
 
 
CILJI PROJEKTNE NALOGE 
 
 
 poglobljeno spoznavanje življenja čebel in dela z njimi 

 
 spoznati čebelje proizvode 

 
 poznati vrste medu 

 
 opisati vlogo medu v zdravi prehrani 

 
 zbirati recepte, kjer je ena izmed pomembnih sestavin med 

 
 raziskati možnosti čebelarskega turizma 

 
 organizirati turistično prireditev 

 
 poiskati možnosti turistične promocije 
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ČEBELA SE PREDSTAVI 
 
 
Čebela je že od nekdaj spremljevalka ljudi. Na Zemlji živi kar 22.000 različnih vrst čebel, ki so 
razdeljene v 7 – 9 družin. Najstarejši fosili žuželk so stari 350 milijonov let. 
Približno tretjina svetovnega pridelka hrane zraste na rastlinah, ki so jih oprašile živali, 
predvsem čebele. 
Čebelarstvo je pomembna gospodarska panoga, zaradi opraševanja pa je izrednega pomena 
zlasti za gojenje semen in kmetijstvo. 
 
Čebele uvrščamo med kožokrilce. Njihova glavna značilnost je prilagojenost hranjenju z 
nektarjem in cvetnim prahom, s čimer hranijo svoje ličinke. 
Najpomembnejše poslanstvo čebeljega rodu je opraševanje različnih rastlin. To omogoča 
razvoj in obstoj rastlinskih vrst. Čebele nabirajo medičino in cvetni prah, kar je nepogrešljiva 
hrana za življenje čebeljih družin. Opraševanje je pomembno za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti v naši državi. 
 
Medovite rastline dajejo čebelam hrano – medičino, mano in cvetni prah. Te rastline 
najdemo tudi na travnikih in gozdovih v naši okolici, na poljih, zlasti tam kjer gojijo ajdo, pa 
tudi na domačih vrtovih. 
Naši travniki so zelo bogati s cvetjem, vendar  tudi pri nas nastaja problem košnje, zaradi 
katere so travniki vedno bolj siromašni. Za čebele je najbolje, da so medovite rastline 
pokošene šele po oprašitvi. V času cvetenja jih kmetje lahko skupaj s kosilnico pokosijo.  
Medovite travniške rastline so nokota, glavinci, travniška kadulja, spominčica. 
 
Glavno pašo v Sloveniji predstavlja gozd. Med drevesnimi vrstami so to pravi kostanj, 
vrbovec, beli javor, ostrolistni javor, maklen, jesen, jerebika, lipovec, akacija. 
Na poljih sta med najbolj medovitimi rastlinami ajda in oljna ogrščica. 
 
Družinske hiše v naši občini imajo tudi lepo urejene vrtove, na katerih tudi rastejo medovite 
rastline, predvsem zdravilne dišavnice. To so razne mete, žajbelj, sivka, šetraj, materina 
dušica. Pomembne so tudi okrasne rastline. 
 
Med najbolj cenjenimi in medonosnimi čebelami je naša kranjska čebela, okoli katere se je 
razvila tradicija pridelovanja medu. Znanstveniki so jo poimenovali Apis mellifira carnica. Je 
avtohtona podvrsta domače čebele. Zaradi te čebele velja Slovenija za evropski biotski park. 
V rodu Apis je znanih šest čebeljih vrst – orjaška, pritlikava, črna pritlikava, azijska, rdeča in 
medonosna čebela. Poznamo 28 vrst medonosne čebele. Kranjska čebela je zelo mirna, 
redko pika in mirno sedi na satu. Odlikuje se po donosu, se ne zaletava v tuje panje, 
prezimuje pa v manjših družinah. Matica je svetlo rjava, usnjato rjava ali temno obarvana. 
Čebelja delavka je srednje velika, na splošno sive barve, ima dolge noge, zašiljen zadek. Na 
prvem obročku se lahko pojavi usnjena pika. Rilček je dolg dobrih 6 mm. 
 
Naša čebela je delavna, dolgoživa, dobro prezimuje, porabi malo zalog hrane in se dobro 
orientira. Na višku sezone je zelo živahna, dobro izrabi obilne paše. 
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Fotografije številke 2, 3 in 4: medovite rastline/ajda, domači kostanj, travniška kadulja 

 
Dejstva o čebelah: 

o matica je spolno zrela samica, ki ustvarja potomstvo 
 

o matica je večja in živi dlje od čebele delavke(do pet let) 
 

o sposobna je zalegati od 2000 do 2500 jajčec na dan 
 

o matica se spraši v zraku zunaj panja 
 

o troti so samci, ki oprašijo matico, živijo od tri do šest tednov 
 

o čebele živijo v združbah, ki jih imenujejo čebelje družine (matica, delavke in 
troti) 

 
o vsak član družine  je nujno potreben 

 
o pašne čebele poletijo v naravo, kjer nabirajo potrebne snovi za obstoj družine  

 
o medičino, mano/medeno roso, cvetni prah/pelod, drevesno smolo/zadelavina 

ali propolis, vodo 
 

o čebelarjenje je gojenje čebel v panjih 
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Fotografija številka 5: kranjska 

čebela 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografija številka 6: trot 

 

 

POGOVOR S ČEBELARJEM DAMJANOM KIMOVCEM 

 

V naši občini se s čebelarjenjem ukvarja več čebelarjev. Odločile smo se, da se pogovorimo z 

gospodom Damjanom Kimovcem, ki je tudi predsednik Čebelarskega društva Šenčur. 

Zastavile smo mu naslednja vprašanja: 

a) kako je sestavljen čebelnjak 

b) katero opremo potrebuje čebelar pri delu 

c) kako poteka delo čebelarja 

d) kje pase čebele 

e) katere vrste medu prideluje 

f) katere pridelke nam da čebela poleg medu 

g) zakaj se je odločil za ta poklic 

h) ali ga je že kdaj pičila čebela 
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Povedal nam je, da je čebelnjak sestavljen iz štirih podstavkov, ki tvorijo odprt sprednji 

prostor za panje in čebelarja. 

Streha je nesimetrična dvokapnica, ki se spodaj končuje v ločno opažen napušč. 

Čebelar za svoje delo potrebuje zaščitni klobuk, rokavice, omelo, kozico za odlaganje 

satnikov, kadilnik za umiritev čebel, panjski nož, strgalo za panj – to je grebljica, ki jo čebelar 

potrebuje pri pregledu čebel v svojem panju. 

Ko nastopi čas točenja potrebuje točilo, stojalo za odkrivanje, dvojno cedilo za med in inox 

posodo za med. 

Čebele nam poleg medu dajo cvetni prah ali osmukanec, matični mleček, vosek, zadelavino – 

propolis, čebelji strup. 

Čebelarstvo Kimovec prideluje cvetlični, akacijev, gozdni, lipov, kostanjev, smrekov in hojev 

med. Vrsta medu je povezana z medenjem v tistem letu. 

Naj dodamo, da so v preteklosti prejeli najvišja priznanja v državi, zlasti za akacijev med. 

G. Kimovec nam je še povedal, da se je za čebelarstvo odločil, ker je ljubitelj živali in rastlin. 

Čebelarit je začel ljubiteljsko pred desetimi leti, danes pa se s to dejavnostjo resno ukvarja. 

Pridobil si je poklic čebelar. 

Vsako leto povečuje število čebeljih družin. Čebele pasejo po vsej Sloveniji. Na akacijevo 

pašo vozijo čebele v Prekmurje, cvetlični in lipov med pridelajo v Šenčurju, na kostanjevo 

pašo čebele vozijo v Litijo, na smrekovo in gozdno pa na Jelovico ali v Gornji Grad. 

 

Delo čebelarja poteka čez celo leto. Največ dela ima poleti, ko se čebele pasejo in se 

prideluje med, pozimi pa je potrebno pridelan med prodati. Zima je tudi čas, ko se popravlja 

okvarjena oprema. 

Čebele so ga že neštetokrat pičile, tudi po večkrat v enem dnevu ali uri. Na srečo, ni 

podvržen alergijam, tako da piki zanj niso boleči, mesto pika ne oteče in ga ne ovira pri delu v 

čebelnjaku. 
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MED  

 

Kaj je to med? Kaj sploh je to živilo, ki ga imamo vsi doma?  

Je eden od pridelkov, ki nastanejo, ko čebele naberejo cvetni prah. Lahko nastane tudi iz 

izločkov žuželk, ki jih pustijo na drevesih oziroma je to gosta tekočina (mana). Med je  sladka, 

gosta, židka tekočina, ki je popolnoma naravna. Je živalskega izvora in ni industrijsko 

predelana. Pridelujejo ga čebele iz cvetličnega nektarja oz. medičine. Med je eno izmed 

najbolj zdravih sladil. Je obvezen sestavni del zdrave prehrane.  

Če zaužijemo navaden sladkor je to samo sladkor, vir energije. Med pa vsebuje poleg  

navadnih sladkorjev tudi encime, hormone, minerale, rastne snovi in tudi vitamine. Čisti med 

ne sme vsebovati dodatkov. Večinoma vsebuje sladkorje (fruktoza, glukoza). Točna sestava 

medu je odvisna od cvetlic oz. rastlin iz katerih je cvetni prah.    

Med lahko starši ponudijo otroku že kmalu po prvem letu, saj je zelo zdrav in spodbuja rast 

in razvoj. Spodbuja njegove možgane in krepi njegovo zdravje. Vsebuje hranilne snovi, ki nas 

krepijo. Zato dajemo med v čaj, ko smo bolni, vendar ga ne smemo dati v zelo vroč čaj. Daje 

nam moč, občutek ugodja, nas pomirja. Koristi tudi po psihičnih in fizičnih naporih.  

Kristalizacija je naraven pojav, ki se zgodi pri skoraj vsakem medu in ne povzroča sprememb 

pri medu. Med lahko ponovno utekočinimo tako, da ga segrejemo v vodni kopeli do 40 

stopinj Celzija.  

Poznamo veliko vrst medu. Razlikujejo se po barvi, okusu, sestavi, zgradbi in lastnostih. 

Zdravilne moči oz. zdravilno delovanje medu je odvisno od cvetlic ali rastlin iz katere 

pridobimo med. Obstaja veliko vrst medu. Najbolj »osnovne« vrste pa so: 

 

CVETLIČNI MED 

Je rumene ali svetlo rjave barve, odvisno od cvetic iz katerih je prišel cvetni prah. Pri tem 

medu je kristalizacija hitra in popolna ali pa je delna z večjimi kristali. Večinoma ga 

uporabljamo kot namaz za na kruh, zdravilo, sladilo in naravno zdravilo proti alergijam, 

večinoma proti senenemu nahodu. Pomaga tudi pri izčrpanosti človeka ter krepi žile. Lahko 

ima srednje do zelo sladek okus. Je moten in osvežilen. Vsebuje veliko cvetnega prahu. Lahko 

ima zelo prijeten vonj npr. po sadju, kuhanem sadju oz. kompotu, travniških cveticah, 

vosku... To je odvisno od deleža mane. Ima lahko tudi rezek vonj po lesu ali smoli.  
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AKACIJEV MED 

Ta vrsta medu je skoraj brezbarvna ali zelo svetlo rumena. Če je barva malce temnejša, je to 

znak, da čebele nektarja niso nabrale samo na akaciji.  Ima zelo nežen vonj po akacijevem 

cvetju, cvetju sadnih rastlin, deviškem satju, kuhani hruški, sveži slami... Ima nežno, šibko 

aromo po sladkem sirupu, deviškem satju, lahko po vaniliji, mogoče včasih po jabolkih... 

Kristalizacija poteka počasi ali pa sploh ne. Velikokrat akacijev med sploh ne kristalizira. 

Vsebuje več fruktoze kot glukoze. Uporablja se kot sladilo in namaz, za urejanje prebave, pri 

želodčnih in črevesnih težavah ter prehladu in zgagi.  

 

GOZDNI MED 

Gozdni med je svetlo do temno rjave barve, lahko z rdečim ali zelenkastim odtenkom. Ker je 

gozdni med mešanica različnih vrst mane, se lahko vzorci razlikujejo po barvi, aromi, okusu in 

vonju. Ima zelo močan vonj, odvisno od vrste mane. Zaznavamo lahko oster vonj po smoli, 

sirupu smrekovih vršičkov, pa tudi po dimu, mleku v prahu, medenjakih, vosku, preperelem 

listju. Okus je sladek, različen glede na mano in prijeten. Ker v njem ne prevladuje posebna 

vrsta mane, sta okusa sladko in kislo uravnotežena. Kristalizira srednje hitro in celotna 

količina medu. Uporablja se kot namaz, sladilo, pri vnetju dihalnih poti, pri zmanjšani 

odpornosti organizma ter živčni napetosti.  Pogosto je zmešan s cvetličnim medom, saj 

čebele v gozdu obletijo tudi podrast. 

 

SMREKOV MED 

Smrekov med je maninega izvora, zato je njegova barva rdečerjava ali temno rjava in ima 

rdeč odsev oz. ima sijaj. Med je vedno bister ter viskozen. To pomeni, da ponavadi ne 

kristalizira ali pa zelo zelo počasi. Ima vonj po sirupu iz smrekovih vršičkov, smoli, lubju 

iglavcev, lahko tudi po mleku v prahu. Včasih pa lahko zavohamo tudi vonj po postanem, 

vlažni krpi, plesni in humusu. Ima sladek okus, ki spominja na zelišča, sirup iz smrekovih 

vršičkov, zeliščnih čajih, suhem sadju... Tako kot ostali medovi se smrekov med uporablja kot 

namaz in sladilo. Priporočajo ga pri slabokrvnosti, bronhitisu in kašlju. 

 

REGRATOV MED 

Regratov med je nektarnega izvora. Je bleščeče zlato rumene barve. Izgleda zelo čist. 

Njegova kristalizacija je zelo hitra in ko kristalizira, je precej svetlejše barve. Za razliko od 

ostalih medov ima regratov med zelo neprijeten vonj. Zavohamo lahko vonj po urinu, 

zmečkanih regratovih cvetovih, živalih, regratovem mlečku in po hlevu. V ustih pusti okus po 

smoli, sladkem lesu, travniškem cvetju.  Uporablja pa se v prehrani ter pri prehladih. 
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 HOJEV MED 

 

Hojev med je temno rjave barve ali temno rjavo zelen. Je zelo gost in moten. Ne kristalizira. 

Njegov vonj je nežen do srednje intenziven po smoli, žganju, včasih tudi po dimu in 

osmojenem lesu. Je prijetnega okusa. Okusimo lahko mentol, slad, karamel, mleko v prahu in 

zeliščne bonbone. Hojev med je cenjen, ker se čebele redko pasejo na hoji. Uporabljajo ga 

pri slabokrvnosti, bolezni dihal (vnetje sapnika...), prehladu, gripi. Veljalo naj bi, da ta vrsta 

medu sproži najmanjšo reakcijo pri ljudeh z alergijo na med. 

 

LIPOV MED 

 

Lipov med je rumene barve z zelenim odsevom. Kristalizacija ni ne hitra, ne počasna. 

Njegova aroma je značilna po mentolu, zeliščih ali svežih orehih, limonini lupini, citronki... 

Lipov med je osvežilen. Ima močen vonj in okus po lipovem cvetju. Zaznavamo tudi blago 

aromo po cveticah. Uporablja se pri prehladih, vročini, glavobolu in kašlju. Ker pospešuje 

znojenje, ni ravno priporočljiv za srčne bolnike. Zaradi svoje zdravilnosti je že od nekdaj zelo 

cenjena vrsta medu. 

 

KOSTANJEV MED 

 

Ima več odtenkov rjave barve z rdečim ali zelenim sijajem. Včasih je po barvi podoben 

smrekovemu medu. Kristalizira počasi. Ima močen in oster vonj po kostanjevem cvetju, 

mokrem kartonu ali zmečkanem orehovem listju. Včasih je za kakšne ljudi odbijajoč. Ima 

dolgotrajen in intenziven okus po grenkem Lahko tudi blag okus po kovini. Ima veliko 

cvetnega prahu, kar povzroča, da je med grenek. Ima več fruktoze kot glukoze, zato ga lahko 

uporabljajo lažji sladkorni bolniki. Zaradi cvetnega prahu je zdravilen. Blagodejno upliva na 

jetra, prebavila, nespečnost, krvni obtok. Uporablja se tudi v prehrani. 

 

 

Upamo, da smo vam vsaj malo približali med, da ste zvedeli kaj novega ter da ga boste uživali 

z veseljem. 
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MED V PREHRANI 

 

Med je popolnoma naraven čebelji proizvod, ki ne vsebuje nobenih konzervansov, vsebuje 

pa antioksidante in deluje protibakterijsko. 

V medu prevladujejo enostavni sladkorji. Čebele v naravi nabirajo medičino in mano, iz 

katere proizvajajo med.  Med ni samo sladkor, daje nam tudi energijo. Poleg sladkorja 

vsebuje minerale, rastne snovi in tudi vitamine. Vse te sestavine so vir vsakodnevne zdrave 

prehrane. 

Pomembno je, da med uživamo iz domačega okolja, v katerem živimo, saj čebele z 

opraševanjem rastlin prispevajo k ohranjanju ravnovesja v naravi. Slovenski med ima za nas 

še eno prednost v primerjavi s tujim. V roke potrošnika pride neposredno iz panja. Med , ki 

ga pridelajo slovenski čebelarji je višje kakovosti, z zaščiteno geografsko označbo. 

Prepoznamo ga po nalepki in posebnih kozarcih. 

 

   

 

 

 

 

 

 

         Fotografija številka 7: nalepka za zaščiteni slovenski med 
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Poiskali smo tudi nekaj receptov za jedi in pijače, v katerih je pomembna sestavina med. 

Receptov je nešteto, me pa smo izbrale nekaj receptov za vsak okus. 

 

Najprej recept za osvežilno pijačo, ki se zlasti prileže v poletnem času: 

Medena limonada: 

V 850 ml vode vmešamo 200 g medu in mešanico ohladimo v steklenici. Preden napitek 

postrežemo, ga obogatimo z nekaj cimeta in rezino limonine ali pomarančne lupine. 

Postrežemo ohlajeno. 

 

Žganci z medom 

Sestavine: 

 3 l slanega kropa 

 80 dag moke/ostre, bele, koruzne ali ajdove 

 med 

Pristavimo vodo, jo osolimo in ko zavre, vanjo vsujemo presejano moko. Voda ne sme preveč 

vreti, sicer se iz moke ne naredi lep kupček. Pustimo vreti 15 minut, nato kupček obrnemo, 

ga na sredini prebodemo s kuhalnico in kuhamo še 10 minut. Nato odlijemo približno liter in 

pol vode, segrejemo mast, jo zlijemo v lonec in žgance zmešamo. Nadrobimo jih v skledo, 

prelijemo s toplim medom in ponudimo. 

 

Medenjaki 

Sestavine: 

 2 jajci 

 150 g sladkorja 

 200 ml olja 

 200 ml mleka 

 200 g moke/koruzna, pirina, ajdova 

 100 g pšenične bele moke 

 1 pecilni prašek 

 6 žlic medu, pomarančni sok, koriander 
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Jajci in sladkor kremasto umešamo, dodamo olje in mleko. Posebej zamešamo moko in 

pecilni prašek in dodamo tekoči masi. Premešamo in stresemo v kolač ter pečemo 25 minut 

na 180 stopinjah. Nato zmešamo še med, pomarančni sok in koriander, vse skupaj segrejemo 

in prelijemo po pečenem kolaču. 

 

Mlečna prosena kaša s suhimi slivami in medom 

Sestavine: 

 250 g prosene kaše 

 1 l mleka 

 100 g izkoščičenih suhih sliv, 2 žlici medu, sol in cimet v prahu 

V manjši posodi pristavimo in zavremo mleko in ga osolimo. Kašo operemo in odcedimo.  

Stresemo jo v vrelo vodo in med občasnim mešanjem kuhamo 25 minut. Suhe slive temeljito 

operemo, potem jih pristavimo v 3,5 dl hladne vode, zavremo in jih skuhamo do mehkega. 

Kuhane slive odstavimo na hladno. Kuhano kašo odcedimo in stresemo v skledo. Kuhane 

slive odcedimo, zmešamo z medom in cimetom ter stresemo na odcejeno kašo. 

 

Pečena jabolka z medom 

Sestavine 

 4 večja trda in kiselkasta jabolka 

 2 dag orehovih jedrc 

 1 žlica rozin, tri suhe marelice 

 2 žlici medu 

 maslo, rum 

Marelice nasekljamo, rozine preberemo in jih oplaknemo ter vse skupaj 10 minut namakamo 

v rumu. Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. Jabolka operemo in jim previdno izrežemo 

peščišče. Orehova jedrca grobo nasekljamo, rozine in marelice ožamemo in jih zmešamo z 

nasekljanimi orehi in medom. Z mešanico nadevamo jabolka. Manjši pekač namažemo z 

maslom in vanj vložimo nadevana jabolka. Na vrh vsakega jabolka damo košček masla. 

Jabolka pečemo 20 do 25 minut. Postrežemo jih še topla. Zraven lahko ponudimo stepeno 

sladko smetano, sladoled ali vanilijevo kremo. 
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Medeni kolač 

Sestavine 

 2 jajci 

 150 g sladkorja 

 200 ml olja 

 200 ml mleka 

 200 g moke/koruzne, pirine, ajdove 

 100 g pšenične bele moke 

 1 pecilni prašek, 6 žlic medu, pol kozarca pomarančnega soka, koriander 

Jajci in sladkor penasto umešamo ter dodamo olje in mleko. Posebej zmešamo moko in 

pecilni prašek ter dodamo tekoči masi. Premešamo in stresemo v kolač ter pečemo 25 minut 

na 180 stopinjah Celzija. 

Nato zmešamo še med, pomarančni sok in coriander, vse skupaj segrejemo in prelijemo po 

pečenem kolaču. 

 

Palačinke z medom 

Sestavine 

 3 jajca 

 200 dag kisle smetane, 3 žlice manj mastnega mleka 

 3 žlice rjavega sladkorja, vanilijev sladkor, sol, pecilni prašek 

 80 g pšenične bele moke 

 borovnice, maslo, med 

V posodi zamešamo rumenjake, kislo smetano, mleko, rjavi sladkor, vanilijev sladkor, sol in 

pecilni prašek. V drugi posodi zmešamo moko in borovnice. Dodamo jajčni masi. Iz beljakov 

stepemo trd sneg in ga narahlo vmešamo v testo. V ponvi segrejemo maslo in spečemo 10 

debelejših palačink. Okrasimo jih s svežimi borovnicami in pokapljamo z medom. 

 

 

 

Fotografija št. 8: palačinke z medom in borovnicami 
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ČEBELARSKI TURIZEM 

MEDENI  VIKEND  

 

Slovenski čebelarji so predlagali, da bi 20. maja postal svetovni dan čebelarstva. Na ta dan 

se je leta 1734 rodil eden izmed  ustanoviteljev slovenskega čebelarstva Anton Janša. 

Bil je vodilni učitelj čebelarstva na cesarskem dvoru na Dunaju. Bil je prvi, ki je čebele vodil 

na ajdovo pašo. Izdal je tudi knjigo Popolni nauk o čebelarstvu. 

Odločile smo se, da bomo na Dan čebelarjev organizirale turistično prireditev, ki bo v celoti 

namenjena čebelarstvu. Trajala bo dva dni/petek in sobota/ tako, da bo prireditev lahko 

obiskalo čim več turistov. 

Ker drugje v Šenčurju ni večjega prostora za turistične stojnice in obiskovalce, bi stojnice 

postavile na šolsko igrišče, v primeru dežja pa bi prireditev prestavile v športno dvorano.  

Kaj bi ponudile obiskovalcem: 

a) Stojnice 

 prodaja medu 

 izdelki iz voska 

 kozmetični izdelki povezani s čebeljimi proizvodi 

 kulinarične specialitete 

 razstava panjskih končnic 

 

b) ogled čebelnjaka in predstavitev življenja čebelje družine in dela čebelarjev 

Na sejmu bi na vsak način obiskovalcem ponudili strokovno razlago in po možnosti ogled 

panjev. Veliko ljudi še nikoli ni videlo čebelje družine, matice, čebele in trota. 

Čebelarji jim bodo razložili in opisali njihovo vlogo v čebelji družini. Predstavili bodo  pridelke 

iz čebeljega panja; med, matični mleček, cvetni prah, propolis, vosek in čebelji  strup.  

Zaradi različne čebelje paše poznamo veliko vrst medu, ki ga bodo ljubitelji medu okušali na 

stojnicah. 

Med  bodo ponudili okoliški čebelarji, pa tudi zainteresirani čebelarji od drugod. Predstavili 

in prodajali bodo tudi ostale čebelje izdelke (milo, propolis). 

Naši učenci bodo pri likovnem pouku risali panjske končnice in jih predstavili na sejmu. 

Ljudi na sejmih vedno privlačijo tudi različne kulinarične specialitete. Na stojnicah bomo 

ponudili jedi, v katerih bo med pomembnejšimi sestavinami med.  



  

20 
 

Posamezni ponudniki bodo na stojnicah tudi ponujali recepte za ponujene jedi. 

Ponudili bomo raznovrstno medeno pecivo, med v kombinaciji s kašo, čaj in limonado z 

medom. 

Ker bo naša ciljna publika družine z otroci, bomo zaposlili tudi otroke, ki bodo iz satja 

izdelovali svečke, na karton pa bodo risali motive iz panjskih končnic. 

Za odrasle bomo pripravili kviz. Delili bomo lističe, na katerih bosta dve vprašanji v zvezi s 

poznavanjem medu. Pri vsakem vprašanju bosta možna dva odgovora. 

Ob koncu prireditve bomo izžrebali pet srečnih dobitnikov, ki bodo za nagrado dobili med ali 

izdelke iz medu, seveda ob pravilnih odgovorih. 

 

ORGANIZACIJA 

 

Vsaka prireditev se začne z idejo. V Šenčurju je med letom kar nekaj turističnih prireditev 

(godlarji s pustno povorko, Jurjev sejem, Štefanovo, Dan krompirja). 

Rekle smo si, zakaj pa ne bi organizirale še Čebelarskega sejma. Idejo smo predstavile 

Čebelarskemu društvu. Zamislile smo si, da bi društvo sklicalo sestanek, ki bi se ga udeležili 

Čebelarsko, Turistično društvo in  predstavniki občine. 

Na sestanku bi se dogovorili, kdo bo organizator, katerega naloga bo tudi koordinacija dela. 

Predvidele smo, da bi bil organizator predsednik Čebelarskega društva, ki bi sklical sestanek 

vseh, ki bi se radi predstavili na sejmu, dogovorili pa bi se tudi o tem, kje bodo poiskali 

domačine, ki bi bili pripravljeni pomagati pri organizaciji. 

Obvestilo o sestanku bi objavili v šenčurskem glasilu Jurij, Gorenjskem glasu, na spletnih 

straneh občine, na oglasni deski in glasilu čebelarjev. 

Čebelarsko društvo bi ustanovilo odbor, ki bi poskrbel za uspešno pripravo in izvedbo sejma. 

Zaradi lažje organizacije in kasneje uspešne izvedbe bi si delo razdelili. 
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Postavitev stojnic in ureditev 
prireditvenega prostora in kažipota (zato,da 
obiskovalci najdejo prireditveni prostor) 

Turistično društvo 

stojnice z medom čebelarji iz okolice 

kulinarične dobrote domačini, peki, slaščičarji iz okoliških krajev 

med v kozmetiki Kozmetičarke in čebelarji 

ostali čebelji prozvodi čebelarji 

ogled čebeljnaka čebelarji 

oglaševanje in trženje Čebelarsko in Turistično društvo 

razstava panjskih končnic učenci šole 

otvoritev sejma predsednik Čebelarskega društva 

izdelava spominkov iz čebeljih prozvodov učenci šole ob pomoči čebelarjev in učiteljev 
likovnega pouka 

ureditev parkirnega prostora, redarska 
služba 

prostovoljci iz Turističnega društva 

 

 

 

DOBRODOŠLICA 

 

Da se bodo turisti na sejmu dobro počutili, bomo poskrbeli tudi za dobrodošlico. 

Ob prihodu bodo odrasli obiskovalci dobili šilce medice, otroci pa medenjak in kozarček 

medene limonade. 

Na eni izmed stojnic bo Turistično društvo ponudilo pomembne informacije o kraju, 

prospekte, zemljevide šenčurske občine in informacije o drugih prireditvah v kraju. 

Tistim, ki bi to želeli, bi jih po Šenčurju lahko tudi popeljali. 

Sledila bo kratka otvoritev s pozdravnim nagovorom predsednika Čebelarskega društvom     

g. Kimovcem. Učenci naše šole bodo izvedli kratek program (plesne točke in skeč). 

 

SLOVO 

Kot smo že omenile, bomo med sejmom izvedle kviz z dvema vprašanjema na temo 

čebelarstva. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan izžrebali pet nagrajencev, ki bodo 

prejeli praktične nagrade v obliki medu in čebeljih prozvodov. 

Za vsakega obiskovalca bomo pripravili kratke informacije o vlogi medu v prehrani, vrstah 

medu in receptih. V ta namen bomo pripravili zgibanko. 
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Ob odhodu bo vsak obiskovalec prejel spominek, ki bo izdelan iz voska. Spominki bodo 

predstavljali različne motive.  Otroci bodo svečke, ki jih bodo napravili iz satja odnesli domov. 

 

OGLAŠEVANJE 

 

Prepričane smo, da bo čebelji sejem dobro obiskan, saj je za čebele in med, ter druge čebelje 

proizvode vedno več zanimanja. Ker smo prireditev načrtovale za vikend, predvidevamo, da 

bo obiskovalcev veliko. Za konec tedna se veliko ljudi odpravi na izlete v naravo, ki jih 

povežejo z obiskom katere od prireditev in kosilom ali malico. 

To so zlasti družine z otroci. Ker je Šenčur blizu Ljubljane, pa tudi drugih mest, lahko 

pričakujemo tiste družine, ki med tednom nimajo veliko časa in so otroci malo v stiku z 

naravo. 

 

Naše zamisli pa bomo uresničile le tako, da bomo izvedle uspešno promocijo. Na stojnici 

bomo predstavile celotno podobo naše promocije, ki smo jo predstavile v nalogi. 

Osnovni namen naše promocije bo turiste navdušiti za obisk Čebeljega sejma. 

Ponudile bomo degustacijo različnih vrst medu, nekatere jedi pri katerih je ena izmed 

sestavin med, bombone, izdelke iz voska, propolisovo milo in mazilo ter recepte za različne 

jedi. 

Stojnico bomo opremile s panjskimi končnicami. 

 

 

Skica številka 9: panjska končnica 
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Po razmisleku smo se odločile za: 

o izdelavo prospekta 

o izdelavo plakata 

o objavo na Facebooku 

o oglaševanje v tiskanih medijih 

o radijski oglas (glede na finančne zmožnosti) 

o kuharske recepte 

o informacija v televizijski turistični oddaji Na lepše 

o na prospektu bomo kombinirale slike (med,čebele) in osnovne informacije o 

prireditvi 

o na plakatu bodo od besedila samo informacije kje in kdaj bo prireditev ter seveda 

vabilo. 

o ostali del plakata bo namenjen čim bolj privlačni vizualni podobi. 

 

 

 

 

TISKANI MEDIJI 

Oglas bomo objavile v časopisu Gorenjski Glas, občinskem časopisu Jurij, ki izhaja v okviru 

prej omenjenega časopisa in v glasilu čebelarjev. 

V Gorenjskem glasu bomo vabilo za ogled prireditve objavile dva tedna prej, v Juriju pa v 

zadnji številki, ki bo izšla pred prireditvijo. V glasilu čebelarjev pa v zadnji številki. 

TELEVIZIJA – ODDAJA NA LEPŠE 

V vsaki oddaji objavijo, kje in kdaj se bodo v Sloveniji odvijale razne prireditve. Tudi me bi na 

tak način ljubitelje narave in čebel, obvestile o naši prireditvi. Upamo, da bo na ta način 

veliko ljudi izvedelo za naš sejem. 
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OGLAS V ČASOPISU 

 

Če pristni je čebelji med, je prava to nebeška jed, otroci se po njem krepe in starši se po njem 

rede. 

Če bi se radi posladkali z medom, spoznali delo čebelarja in življenje čebeljih družin, pridite v 

v petek 20. ali soboto 21. maja med 9. in 17. uro v Šenčur. Na športnem igrišču bomo 

organizirali Čebelji sejem, kjer bo vsakdo našel kaj zase. 

                                                                                                                      Vabljeni! 

Informacije: www.cebelar.si 

Telefon: 04 003 205 

 

 

 

RADIJSKI OGLAS 

Dobra beseda je kot med: sladka za dušo in zdravilo za telo. 

 Čebelarsko in Turistično društvo Šenčur vas v petek, 20. in soboto 21. maja vabita v Šenčur. 

Veseli bodo vsakega obiskovalca in obljubljajo, da sladkega medu in medenih dobrot ne bo 

zmanjkalo, radovedni pa bodo s pomočjo čebelarjev spoznali življenje čebel in njihove 

proizvode. 

Na vas čakajo med 9.00 in 17.00 uro. 

 

Informacije: www.cebelar.si                                                    Telefon: 04 003 205 
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ČEBELARSKI SEJEM 
V  

ŠENČURJU 
 

 

 

 

20. IN 21. MAJ 
 

  

ČEBELARSKO DRUŠTVO 
ŠENČUR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MLADE ČEBELARKE 
 

INFORMACIJE: 
Maja Čebela 

Gmail: 
čebelarji@gmail.com 

 
 

 
Medenjaki 

50 dkg moke, žlička sode 
bikarbone, 15 dag medu, 15 
dag sladkorja v prahu,30 dag 

masla, 2 jajci,  cimet, 
nageljnove žbice, beljak in 7 

dag sladkorja v prahu za 
obliv 

 
 
 

V skledo z moko damo med, 
maslo sladkor in jajci. 

Zamešamo moko, 
pomešano s sodo bikarbono 

in začimbe. 
Zamesimo testo in ga 

pustimo najmanj pol ure 
počivati. 

Oblikujemo kroglice, jih 
polagamo na pekač in 

pečemo pol ure pri 180 
stopinjah Celzija. 

Še tople povaljamo v 
mešanici beljaka in sladkorja 

v prahu. 
 
 

Sladkanje z 
medom 

 
 

Spoznavanje 
čebeljih družin 

 
 

Dela čebelarjev 
 
 

Kupovati različne 
vrste medu 

 
 

Spoznati druge 
čebelje 

proizvode in 
njihovo uporabo 
v zdravljenju in 

kozmetiki 
 
 

Pokušati 
kulinarične 
specialite 
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ČEBELJI SEJEM V ŠENČURJU 
 

SLADKALI SE BOSTE Z MEDOM IN MEDENIMI DOBROTAMI, 

KUPOVALI MED IN SPOZNAVALI ŽIVLJENJE ČEBEL 

 

 

 

 

20. IN 21. MAJ 2016                                          VABLJENI! 

 9.00 – 17.00                           
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SKLEPNE MISLI 

 V preteklih letih smo v projektnih nalogah opisali kar nekaj možnosti za doživetja v naravi. 

Slovenija je bogata z gozdovi, rekami, jezeri, imamo tudi majhen košček obale.  

Zaradi velikega števila živalskih in rastlinskih vrst se Slovenija uvršča med biotsko najbolj 

bogate evropske države. 

Med 22.000 različnimi vrstami je več kot 500 vrst čebel. Slovenski čebelarji so v svetu zelo 

cenjeni, saj pridelujejo zelo kvaliteten med. Po številu čebelarjev na prebivalca sodimo v sam 

svetovni vrh. 

Naši čebelnjaki so zelo lepi, predvsem so poznani po slikovitih panjskih končnicah. 

Postavljeni so v lepo okolje na robu gozdov, travnikov in polj. 

Pridelki čebel so zdravi, z uživanjem medu naše telo dobi številne minerale in vlaknine. Zato 

je pomembno, da ga uživamo vse leto. Med lahko uporabljamo za zdravljenje alergij, v 

kozmetiki in še kje. 

Vendar človek ogroža čebele z neselektivnim škropljenjem polj s pesticidi, škropili. Ti lahko 

čebele zastrupljajo nepoosredno ali posredno s hrano. Pri domačih čebelah je to že 

prispevalo k opazno povečani smrtnosti. Če upoštevamo, da so čebele neposredno 

odgovorne za velik del svetovnega pridelka hrane, lahko pride do globalnih težav s preskrbo 

prebivalstva.  

Čebele poleg kemikalij ogroža tudi izguba habitatov in sajenje monokultur, kar še povečuje 

odvisnost pridelka od domačih čebel. 

Verjamemo, da bo čebelarski turizem postal ena izmed številnih možnosti za obisk tujih pa 

tudi domačih turistov. Še vedno je veliko ljudi, ki radi uživajo med, o življenju čebel pa ne 

vedo veliko.  

Šenčurski čebelarji so zelo dobro organizirani, aktivni so tudi v Čebelarski zvezi Slovenije. 

Pridelujejo kvaliteten med, nekateri med njimi so zanj dobili najvišja priznanja. 

Prepričane smo, da bi skupaj s Turističnim društvom organizirali uspešno prireditev. 

Vključili bi tudi občino, ker bi potrebovali nekaj finančnih sredstev. Glede na to, da bi bila ta 

prireditev promocija občine, upamo, da bi “občinski možje” iz proračuna namenili nekaj 

sredstev. 

Stroške bi deloma pokrili s pristojnino za uporabo stojnic.  

Naša želja je, da bi ta prireditev postala tradicionalna. 
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UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI 

                    INTERNET: 

 

a) www.vikipedija 

Čebelarstvo 

 

b) www.loski. cebelarji.si 

 

c) www.slovenskimed.si 

 

d) www.sencur.si 

 

e) www.recepti.si 

 

f) Glasilo Jurij,  april 2009,  številka 1 

 

g) Slovensko narodno izročilo,  Darko Pavlin,  Založba Lexis 1993 

 

h) Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za 

zdravje, Čebelarsko zvezo Slovenije, September 2011, tisk Littera picta 

 

 

Risbe sta prispevala Tina Sgerm iz 9. b in Kristjan Čebulj iz 9.c 

 

 

Za pomoč se iskreno zahvaljujemo čebelarski družini Kimovec in mentorju 

našega čebelarskega krožka gospodu Viliju Kavčniku. 

http://www.loski/
http://www.slovenski/
http://www.sencur.si/
http://www.recepti.si/

